
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

Juryrapport nominaties DNA Awards  
  

De jury van de DNA Awards 2020 nomineert 

Als verenigingen: KNWB, NL Digital en VLA. Bovendien verleent zij  een bijzondere, eervolle 
vermelding aan  ANVR 
en als talenten:  Sonja Cats, Adfiz; Anne Berrevoets, EAIE en Juul Smeets, LTO Noord. 

 

De verenigingen  

De jury is blij verrast door de kwaliteit van de voordrachten voor de verenigingen. Bij de verenigingen 
neemt het aantal verenigingen dat zichzelf voordraagt toe. De jury is blij dat verenigingen daarmee 
trots tonen op hun eigen proces en resultaat. De jury heeft hele mooi voorbeelden gezien en daaruit 
een keuze moeten maken op basis van de vooraf bepaalde criteria.  

 Eervolle vermelding voor ANVR 

Dit jaar is één vereniging door velen  voorgedragen om de wijze waarop zij – met een klein team – 
haar leden bijstaat, resultaten boekt voor leden en hun klanten en dat in een sector waar corona een 
enorme negatieve impact heeft en de toekomst onzeker blijft. Bewonderenswaardig hoe zij 
voortdurend en consequent een positieve, ondernemende en creatieve koers weet te kiezen. Dit is 
een heel mooi voorbeeld van leiderschap tonen in je branche. De jury heeft er daarom voor gekozen 
om ANVR een bijzondere, eervolle vermelding te geven.  

De criteria 

Andere jaren stond de DNA Award in het teken van vernieuwing, maar dit jaar zijn we allemaal 
vernieuwers. Door corona en de grote effecten op alles wat wij met elkaar doen, hebben alle 
verenigingen zichzelf deels moeten vernieuwen. Belangrijk is om daarbij oog te houden voor de 
langere termijn. 

De jury heeft gezocht naar verenigingen die trots zijn op zichzelf, of dat mogen zijn, omdat ze: 

- Slagvaardig zijn gebleken in het afgelopen jaar 
- Verder vooruit hebben gekeken en stappen hebben gezet die leiden naar duurzame 

vernieuwing 
- Leden en stakeholders met elkaar zijn blijven verbinden op nieuwe, soms verrassende 

manieren 
- Resultaat hebben weten te boeken, zowel voor de leden als voor de maatschappij 



 
  
  
 
 
 
 
 
 

De keuze 

KNWB, de Koninklijke Nederlandse Wandelbond 

De KNWB is al langer bezig met de transformatie van klassieke sportbond naar communityplatform 
voor wandelaars. KNWB is een van de verenigingen die dit voor elkaar krijgt met ook een financieel 
positief resultaat. Inspirerend voor andere verenigingen die ledentallen zien teruglopen. Dit jaar in 
het bijzonder heeft de vereniging hele grote publieksevenementen zoals de wandelvierdaagse door 
kinderen en de Nijmeegse vierdaagse weten om te zetten naar digitaal georganiseerd, coronaproof  
varianten en daaraan tientallen duizenden deelnemers weten te verbinden. Door een 
gestructureerde aanpak klaar zijn voor versnelling, als dat moet, waarbij de koppeling naar thema’s 
in de samenleving blijft. 

NL Digital met het project Allemaal digitaal 

Een belangrijk effect van de coronacrisis is dat we nog meer aangewezen zijn op digitale 
communicatie. Maar er zijn groepen mensen in de samenleving die niet zelf de apparaten hebben 
om dit te kunnen doen. NL Digital heeft de vraag om hier een rol in te spelen opgepakt en door 
samenwerking van haar leden met allerlei andere stakeholders in het project Allemaal Digitaal 
kunnen organiseren dat zij zelf 7000 devices konden schenken aan mensen in nood en via lobby bij 
de Tweede Kamer eraan mee hebben gewerkt dat de overheid 15.000 devices heeft ingekocht voor 
kinderen in arme gezinnen. Hoewel het hier om een los project gaat, ziet de jury hierin vooral de 
kracht van verenigen. Het is een heel mooi project en heeft ook straks invloed op de vereniging. 

Binnenklimaat Nederland ( voorheen VLA) verenigt techniek voor het binnenklimaat 

VLA heeft hard gewerkt aan een plan om het binnenklimaat hoger op de agenda te krijgen, te 
beginnen bij scholen. Het is een heel goed en heel helder plan. Toen brak corona uit. Juist doordat 
alle bouwstenen klaarstonden, kon de vereniging snel en effectief inhaken op de actualiteit en de 
snel groeiende aandacht voor het binnenklimaat en met concrete tools de samenleving en leden 
ondersteunen. Samenwerking start met bewustwording en dat vraagt visie en bouwen en daarmee 
krijg je veel impact.  

 

De  talenten 

De jury is ook zeer positief over de voordrachten voor talenten. We begrijpen de aarzeling om een 
talent op het podium te zetten – en niet het hele team. Sommige verenigingsdirecteuren lossen dit 
dilemma op door samen met het team te bekijken welk talent past bij de vraag van de jury. Kwamen 
vorig jaar relatief veel talenten uit de hoek van besturen en actieve leden, dit jaar zijn vooral weer 
verenigingsprofessionals voorgedragen.  

De criteria 

De jury heeft gezocht naar talenten 



 
  
  
 
 
 
 
 

- die een bijdrage hebben geleverd aan de corona-uitdaging van hun vereniging (en leden) 
- met een verrassende impact  
- en een sprong hebben gemaakt in het balanceren op inhoud/ proces en relatie wat zo 

typerend is voor een verenigingstalent 

Impact op je vereniging 

En van de lessen die we kunnen leren uit de voordrachten van dit jaar is dat het goed is voor 
verenigingen om talenten aan te trekken die anders zijn dan je gewend bent, die niet precies passen 
bij wat je al hebt, met een andere kennisachtergrond, leeftijd of ervaring dan je meestal uitkiest. Als 
je dit combineert met echt ruimte geven aan zo’n talent, je bewust laat bevragen en uitdagen ( 
waarom doen jullie dit zo?)  dan brengt dit de vereniging echt verder. En natuurlijk zijn dit jaar veel 
talenten voorgedragen die hun vereniging ‘bij de hand’ hebben genomen in een versnelde 
ontwikkeling naar digitaal werken.  

De keuze 

Sonja Cats, Adfiz  
Zij is in deze vereniging de spil in de versnelde ontwikkeling naar digitaal werken en heeft er onder 
meer aan bijgedragen dat de vereniging een professioneel georganiseerde, digitale ALV kon houden. 
De lijst van zaken waar zij impact op heeft is lang en goed omschreven en de aanbeveling uitbundig. 
Dat gaf mede de doorslag.   

Anne Berrevoets, EAIE 
Binnen deze internationaal opererende organisatie heeft dit talent een mooie ontwikkeling 
doorgemaakt, ook omdat zij al snel de ruimte kreeg om impact te maken en het MT uit te dagen.  Zij 
levert een positieve sterke bijdrage aan de vereniging – corona grijpt diep in en vraagt slim en snel 
schakelen bij onzekere financiering  -  en brengt belangrijke zaken in zoals concrete projecten rond 
sustainability en een groene agenda.  

Juul Smeets, LTO Noord 
Deze vereniging is enorm in beweging en pakt haar rol op een nieuwe manier. Daarbinnen is Juul 
Smeets een bijzonder talent omdat zij de jongere generatie weet te verbinden en best practices 
ontwikkelt voor samenwerken met en het verbinden van stakeholders en andere partijen in het veld.  

 

De jury 

Geert van Rhee, directeur Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, lid van het DNA-bestuur en 
voorzitter van de jury; 

Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland; 

Koosje Ploegmakers, directeur Relatiemanagement Instituten&Charitas, ABN AMRO Mees Pierson 
(partner van DNA); 

Evert-Jan Hulshof, directeur Veilig Verkeer Nederland; 



 
  
  
 
 
 
 
 
Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht, VU; 

Eveliene Manten-Horst, directeur AYA Zorgnetwerk, winnaar van de DNA Award 2019; 

Adriaan Vonk, manager sectorontwikkeling en professionalisering bij Aedes en een van de auteurs 
van De Verengingsprofessional; 

Jeanne Hoogers, hoofdredacteur VM. 

 

 


